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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 

Z XXXIV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 05 LIPCA 2017 R. 

DUŻA SALA NARAD IM. MICHAŁA ILNICKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO  

(I PIĘTRO) 

 

* * * 

Obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Prezentacja Członków Kapituły „Namysłowski As Ekologii”. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Województwa 

Opolskiego, Powiat Namysłowski w roku 2016. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON 

przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Namysłowie, 

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Namysłowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Namysłowie, o której mowa w art. 

18 ust 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe, 

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Namysłowie w Szkolę 

Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Namysłowie, o której mowa w art. 18. Ust. 1 pkt 

2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, 

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1  

w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Namysłowie, 

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  

w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Namysłowie, 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

Nr 4 w Namysłowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Namysłowie, 

h) założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3c, 

i) zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Namysłowskiego na 

rok 2017, 

j) zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2017-2025, 

k) zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, 

l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2017 roku, 

m) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji. 
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Ad 1) 

Otwarcia XXXIV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 

Powiatu Wojciech Próchnicki. Przywitał Starostów Powiatu Namysłowskiego, kierowników 

jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i pozostałe osoby 

przybyłe na sesję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 15 

radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 

osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 2) 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki zapytał czy są uwagi do porządku 

obrad. 

 Uwag nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie porządek 

obrad. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3) 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że tytuł honorowy „Namysłowski 

As Ekologii” powołany został uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2017 r. z inicjatywy 

Krzysztofa Żołnowskiego – Wicestarosty Namysłowskiego. Założeniem plebiscytu jest 

promowanie ekologii, pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, uczenie szacunku 

do przyrody oraz dbałość o nasz zielony powiat. Następnie Starosta odczytał skład Kapituły  

i wręczył jej członkom dyplomy i statuetki.     

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz zapytał czy to co się odbyło wyczerpało p. 3 i czy to 

była prezentacja kapituły. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że była to krótka prezentacja osób, 

natomiast a na stronie internetowej widnieje szeroka informacja o wyborze osób powołanych 

do Kapituły. 

 

Ad 4) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne 

uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, a następnie poddał projekt protokołu z XXXIII sesji 

Rady Powiatu Namysłowskiego pod głosowanie. 

 

 Protokół z sesji nr XXXIII z dnia 31 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 5) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Starostę 

Namysłowskiego Andrzeja Michtę o zabranie głosu odnośnie informacji Starosty  

z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do protokołu. 
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 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że materiał został radnym 

dostarczony i poprosił o zadawanie pytań.  

 

 Pytań nie było. Informacja została przyjęta. 

 

Ad 6) 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że trwa rozbudowa mostu w miejscowości Krzywa 

Góra i był zrobiony objazd przez tą miejscowość. Zapytał czy droga przez którą był objazd  

w Krzywej Górze będzie naprawiana lub remontowana. Jeżeli tak to przez kogo, dodając, że 

koszty powinien ponieść zarządca drogi na której remontowany był most. Następnie radny 

zapytał o przetarg, który miał się odbyć w dniu 9 czerwca br, ponieważ po jego rozstrzygnięciu 

miała zapaść decyzja o remoncie drogi w miejscowości Ładza. Pan Letki powiedział, że odbyło 

się koszenie poboczy, ale są miejsca, które wymagają dodatkowego koszenia traw, szczególnie 

na skrzyżowaniach, które są niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa i jest to m. in.  

w miejscowości Jagienna, zjazd na Domaradz – Starościn. Dodał, że koszenie to winno się 

odbyć na odcinku chociażby 40 – 50 m. do rowu i odrobię za rowem.      

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta odniósł się do drogi w Krzywej Górze, mówiąc, 

że inwestor powinien przywrócić pierwotny stan drogi jeżeli doznała ona uszczerbku. 

 

 Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że Firma Drog-bud 

remontowała ubytki w czasie remontu mostu w Krzywej Górze i po zakończeniu remontu 

doprowadzi drogę do stanu pierwotnego na odcinku, który był użytkowany. 

 

Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w budżecie zaplanowano, że ze 

sprzedaży działki rolnej w Wilkowie powiat uzyska 1 400 000 zł, a pozyskano 1 010 000 zł, 

ponieważ było tylko jedno postąpienie. Zarząd Powiatu postara się zrealizować wszystkie 

inwestycje, które zostały zaplanowane w budżecie, również remont grogi w miejscowości 

Ładza.  Następnie odniósł się do problemu z nośnością mostów na terenie gminy Pokój, 

przedsiębiorcy monitują o zwiększenie nośności tych mostów. Jedynym rozwiązaniem aby 

mogły przejechać transporty o ciężarze do 40 ton jest zwiększenie nośności trzech mostów, ale 

żeby to zrobić należy zlecić wykonanie ekspertyzy, której koszt wyniesie 50 000 zł. Starosta 

dodał, że na terenie Gminy Pokój jest 11 mostów, co wiąże się z nieplanowanym wydatkami. 

W budżecie zaplanowany jest również remont drogi w Woskowicach Górnych, który Zarząd 

Powiatu również będzie chciał zrealizować.  

 

Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że odbyło się pierwsze 

koszenie, koszone były tylko pobocza a jeżeli zapadnie decyzja o koszeniu szerzej to przy 

drugim koszeniu miejsca newralgiczne zostaną wykoszone. 

 

 Radny Roman Letki powiedział, że są to miejsca bardzo istotne i koszenie to należałoby 

wykonać jak najszybciej, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Następnie odniósł się do 

dróg na terenie Gminy Pokój, mówiąc, że od dwóch dni odbywa się łatanie dziur patcherem, 

ale jest to robione niedokładnie i prosi o sprawdzenie wykonania zadania. 

 

Naczelnik Wydziału Dróg Krzysztof Holinej powiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie 

oddelegowany pracownik Wydziału Dróg na teren Gminy Pokój i wraz z przedstawicielem 

firmy wykonawczej zostanie spisany protokół. Jeżeli będą nieprawidłowości zostaną one 

naprawione.  
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Ad 7) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  

o opinie odnośnie sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 

Województwa Opolskiego, Powiat Namysłowski w roku 2016 – załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Jerzy Szubert powiedział, że informacja została przyjęta przez 

Komisję.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Malawski powiedział że jeżeli są pytania do 

materiału to na nie odpowie. 

 

Pytań nie było.  

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Województwa 

Opolskiego, Powiat Namysłowski w roku 2016 zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad 8a) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu 

Namysłowskiego – załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił o opinię Przewodniczącą 

Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Panią Bronisławę Melę. 

 

Przewodnicząca Bronisława Mela powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu 

Namysłowskiego została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/231/2017 – 

załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad 8b) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do 

projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Specjalną w Namysłowie – załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Specjalną w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/232/2017 

– załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Ad 8c) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do 

projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Namysłowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych  

w Namysłowie, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe – 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Namysłowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych  

w Namysłowie, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe została 

podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/233/2017 – załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 8d) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do projektu 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w Namysłowie w Szkolę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Namysłowie, o której 

mowa w art. 18. Ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w Namysłowie w Szkolę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Namysłowie, o której 
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mowa w art. 18. Ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe została podjęta jednogłośnie  

i nadano jej numer XXXIV/234/2017 – załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 8e) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do 

projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 1 w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Namysłowie 

– załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 1 w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Namysłowie 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/235/2017 – załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Ad 8f) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do 

projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 2 w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Namysłowie 

– załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 2 w Namysłowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Namysłowie 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/236/2017 – załącznik nr 16 do 

protokołu. 

 

Ad 8g) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do projektu 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Namysłowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia  

w Namysłowie – załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 
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Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Namysłowie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia  

w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/237/2017 – załącznik 

nr 18 do protokołu. 

 

Ad 8h)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do 

projektu uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie,  

ul. Pułaskiego 3c – załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie,  

ul. Pułaskiego 3c została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XXXIV/238/2017 – 

załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Ad 8i) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Wojtasika o opinie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2017 – załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Przewodniczący Stanisław Wojtasik powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, 

jednogłośna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2017 – została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 

XXXIV/239/2017 – załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Ad 8j) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025 – załącznik nr 23 do protokołu.  

 

 Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  
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 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2025 – została podjęta  

13 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi i nadano jej numer XXXIV/240/2017 – załącznik  

nr 24 do protokołu.  

 

Ad 8k) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok – 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

2017 rok została podjęta 13 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi i nadano jej numer 

XXXIV/241/2017 – załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Ad 8l) 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki przypomniał, że nastąpiły zmiany 

w treści uchwał, które były omówione na posiedzeniu komisji. Następnie poprosił 

Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę 

Melę o opinię do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku – załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2017 roku została podjęta 13 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi 

i nadano jej numer XXXIV/242/2017 – załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Ad 8m) 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poprosił Przewodniczącą Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu Bronisławę Melę o opinię do projektu 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – załącznik nr 29 do protokołu. 

 



9 

 

Przewodnicząca Komisji Bronisława Mela powiedziała, że projekt powyższej uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poddał powyższy projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta 13 

głosami za, 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym, nadano jej numer 

XXXIV/234/2017 – załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że kredyt zaciągany jest na bardzo 

ważne zadania inwestycyjne – przebudowa ul. Braterskiej. Dodał, że projekt ten był na samym 

końcu a jednak otrzymał dofinansowanie, którego Zarząd Powiatu się nie spodziewał.  

 

 Radny Stanisław Wojtasik opuścił salę narad. Stan radnych 14. 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że swoim głosowaniem nie jest przeciwny 

budowy drogi – ul. Braterskiej, ale uważa, że Zarząd Powiatu bezmyślnie zaciąga kredyt nie 

szukając oszczędności w budżecie. Dodał, że być może kredyt musi zostać zaciągnięty ale jest 

przekonany, że nie koniecznie w takiej wysokości. Radny powiedział, że część kredytu ma 

zostać przeznaczona na wykup akcji Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., a następnie 

zwrócił się do Zarządu Powiatu mówiąc, by bardziej zmotywował Prezesa Spółki do tego by 

poprawił działalność spółki, by co roku nie było trzeba jej dokapitalizowywać i na ten cel brać 

kredyty.  

 

 Radny Mariusz Jabłoński powiedział, że jest to wyłącznie opinia radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza, ponieważ jak można było przekonać się na sesjach, opinie radnego są mało 

wiarygodne. 

 

 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radny Krzysztof Szyndlarewicz 

ma prawo do własnych opinii, a użycie słowa o bezmyślnej decyzji obraża Zarząd Powiatu,  

a decyzja o zaciągnięciu kredytu była głęboko przemyślana. 

 

 Radny Artur Masiowski powiedział, że jeżeli radny Krzysztof Szyndlarewicz ma 

pomysł na zrobienie porządku w szpitalu to razem z Prezesem zaprasza do konstruktywnej 

rozmowy. 

 

Ad 9) 

 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było.  

 

Ad 10) 

 

 Radny Krzysztof Szyndlarewicz powiedział, że w sprawozdaniu finansowym NCZ S.A. 

strata za ubiegły rok miała zostać pokryta z przychodów wypracowanych w roku 2016 a tak się 

nie stało. Poprosił aby nie obarczać go odpowiedzialnością za szukanie rozwiązań do których 

jest powołany Zarząd NCZ S.A.   

 

Radny Artur Masiowski powiedział, że radny K. Szyndlarewicz próbuje uprawiać 

politykę, ale na szpitalu polityki nie powinno się uprawiać.  
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Radna Bronisława Mela powiedziała, że szpital znalazł się w sieci szpitali, ma zmienić 

się sposób finansowania i należy się cieszyć, że szpital powiatowy funkcjonuje i tym, że zostały 

otwarte dwie nowe poradnie.  

 

Ad 11) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że radni drogą  

e-milową otrzymali informacje: 

 wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie o zmianę wysokości środków 

finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z zakresu rehabilitacji zawodowej – załącznik nr 31 do protokołu, 

 anonimowa skarga na działalność Starosty Powiatu namysłowskiego  

i Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego – załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad 12)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Próchnicki poinformował, że jeżeli nic się nie 

wydarzy to najbliższa sesja odbędzie się w dniu 27 września 2017 r.   

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech 

Próchnicki zamknął XXXIV posiedzenie Rady Powiatu Namysłowskiego. 

  

XXXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1337. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

        Wojciech Próchnicki 

Przewodniczący Rady Powiatu 

        Piotr Lechowicz 

 

 

Protokolant: Monika Duraj………………… 

 

 

 


